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ز سلمان کو بودی سر راستان

کو دانش بو او بود ىم داستان

بو دانشوری ىمچو او کس نبود

پیامبر مر او را بو دانش ستود

چنین گفت :کز اىل بیت من است

چو ایشان بو من یک دل و یک تن است ( کاشانی )

سلمان فارسی یا روزبو  ،کو زادگاىش سرزمنی سخن و ادب پرور ایران است ،یکی از
صحابو ىای معروف و مشهور حممد(ص) ،پیامرب اسالم بود کو حممد او را از اىل بیت
خویش خواند .او با اینکو پسر یکی از افراد و شخصیت ىای حملی متمول و زمنی دار
ایران بود ،زردشتی باقی ماند و سالیان متمادی در پی حقیقت و دیانت راستنی بو
سرزمنی ىای گوناگون سفر دنود و در ذننی سفر ىا بود کو در سرزمینی بو بردگی در آمد
و سپس توسط حضرت حممد( ص) ،آزاد گردید.
سلمان فارسی کو از ىر گونو دانش و حکمت ایرانیان برخوردار بود و آنرا خیلی ىا
نغز میدانست ،و از ذننی سبب من حیث شخصیت دست راست حممد ،از مجلو
طراحان و برنامو ریزان حفر خندق در جنگ خندق ،و سایر مسایل هنایت عمده دیگر
کو در سرنوشت سیاسی  ،اجتماعی ،فرىنگی و فردی آن حضرت بو ویژه در راستای

دعوت اسالم  ،نقش بنیادی داشتند ،سهم تارخیی و عقیدتی اش را بازی دنود ،و
توانست در مراحل فرجامنی زندگی خویش من حیث آستاندار مدائن ،تعینی و توظیف
گردید.
سلمان فارسی فرزند یک فرد زمنی دار ایرانی بود ،کو از شهر ىای گوناگون چون:
کازون ،فارس ،اصفهان ،دشت ارژن ،آستان فارس ،بو عنوان زادگاه سلمان فارسی یاد
شده است .برخی از دانشمندان و حمقینی ،بو ویژه آهنایی کو بو تاریخ و فرىنگ اسالمی
در نوشتار ىای شان اذنیت بیشرت قایل ىستند ،او را از خاندان مزدکی میدانند و برخی
ىا معتقدند کو از برگزیدگان جامعو مانوی بوده است  .در حقیقت سلمان فارسی از
طبقو برگزیدگان جامعو مانوی بوده است و چون دین مانی را بر دین زردشتی ترجیح داده
بود ،جمبور بو فرار از ایران شد.او در زمانی کو پسری بیش نبود ،بو مسیحیت روی آورد،
و بعد برای پیشربد فرآیند آموزش بیشرت ،برای کسب تعلیم و آموزش بو کشور سوریو
رىسپار گردید .ابو رحیان بریونی در اثر پر هبای شان" اآلثار الباقیو عن القرون اخلالیو" ،
می نویسد:
" اجنیل سبعنی ( بالمس) نام اجنیلی است کو سالم پسر عبد اهلل سالم از زبان سلمان
فارسی بو نگارش گرفتو است ".او بعد وفات استادش ذنراه با کاروانی رىسپار شبو جزیره
عربستان شد .گویا چون وعده ظهور پیامربی را شنیده بود ،از این سبب خانو و کاشانو
اش را ترک گفت ،و در راستای پویایی زندگی جدیدی کو دارای پیام نوین ،انسان ساالر
و مشمول گرا باشد ،گام برداشت.
در ذننی زمان است کو سلمان فارسی با کاروانی کو مشرتکاً رخت سفر را بر بستو بود،
در نیمو راه مورد محلو اجنبی ىا قرار میگرید ،و بو اسارت در آورده میشود ،و در فرجام
مردی از مردمان قوم یهود کو در مدینو قرار داشت او را بو بردگی خریدو با خود بو

شهر یثرب انتقال داد .روایات متعدد مستند و قابل پذیرش در میان تاریخ نگاران و واقعو
شناسان اىل تسنن و تشیع وجود دارند کو گویا سلمان چون عالئم و نیازمندی بروز و
ظهور پیامرب خامت را شنیده بود روزی ظرفی از خرما را برای پیامرب آورد و گفت کو صدقو
است ،اما آن حضرت آن را نو پذیرفت .روزی دیگر ظرفی از خرما را آورد و برای
آحنضرت پیش می کند و می گوید کو صدقو نیست ىدیو است ،کو حممد(ص) ،آن را
پذیرفت .سلمان از این رویداد کو خنوردن صدقو را از سوی آن حضرت ثابت می کرد،
بو پیامربی او ادیان آورد و ىم بو کمک و یاری او از نعمت آزادی برخوردار گردید کو در
فرجام از بزرگرتین صحابو ىای آن حضرت گردید.
در تاریخ گزیده محداهلل مستوفی آمده است کو روزبو (،سلمان فارسی) ،پس از فرار از
ایران در حوالی حجاز توسط قبیلو بنی کلب ،بو بردگی گرفتو شده و بو قبیلو دیگری کو
نام از آن گرفتو نو شده است ،فروختو شد تا اینکو سر اجنام در مشار بردگان حممد ،پیامرب
اسالم در آمد و آحنضرت سلمان فارسی را از بردگی آزاد دنود و از مشاوران خود قرار
داد.
در فینة البحار آمده است ،ىنگامی کو حممد بو مدینو ىجرت کرد ،با دعوت حممد با
دین اسالم آشنا شد و ىم دین اسالم را بدون جرب و اکراه مورد پذیرش خویش قرار داد
و آحنضرت با موالی خود قرار دادی بست کو سلمان باید کار کند و از در آمد ىای
خود ،خود را آزاد کند .پیامرب و مسلمانان مدینو بو او کمک کردند کو هبای خود را بو
اندازه چهل هنال خرما و چهل وقیو  ،کو ىر وقیو معادل بو چهل درىم است ،بو یهودی
بو پردازد تا آزاد شود .در جنگ خندق کو در سال  5ىجری رخ داد ،بو پیشنهاد
سلمان فارسی پریامون شهر خندق کندند .باید دانست کو واژه خندق فارسی است
ُمعَّرب شده است کو در اصل کندگ است کو معنی کندن را می رساند .در زبان ىای

باستان و کهن ایرانی  ،چون زبان اوستایی ،و زبان فارسی باستان ریشو " کن" ،بو معنی
کندن است کو امروز از آن در زمینو کار میگریمی و برای ذنیش بکار برده شده است.
مزید برآن واژه " فرکننت" ،نیز در زبان ىای قددیی آریایی و ایرانی ،بو معنی آغاز ساختار
عمارت و یا ىم شهر دانستو شده است .ىر یکی از دستو ىا و گروىای معنی میل
داشتند تا سلمان فارسی با آهنا باشد؛ مهاجران می گفتند کو  :سلمان از ما باشد و
انصار می گفتند کو سلمان از ما است .بعضی ىا را باور بر این است کو اصالً سلمان
فردی و شخصی بوده است کو ذنو اطالعات و معلومات مورد نیاز و ضرورت حضرت
حممد(ص) ،را هتیو و تدارک می دیده است  .برخی از تاریخ نگاران می گویند کو اصل
عرهبا در آنزمان صالحیت دانسنت مسایل عادی را ىم نداشتند ،چو رسد بو مسایل و
موضوعات نظامی و حربی.
و دیگران از آهنم پیشرت رفتو می گویند کو عرب ىا کو در آن زمان دخرتان نو بدنیا
آمده شان را زنده بو گور می دنودند ،خراسانیان دارای حاکمان و پادشاىان قشر نسوان
داشتند و جنبش و بینش نسوان از مقام شامخ فرىنگی و اجتماعی برخوردار بود.
حضرت حممد(ص) ،در مورد سلمان می فرماید کو :سلمان از من است ،و کسی کو با
سلمان ستم کند ،بو من ستم دنوده است و کسی کو او را بیازارد ،مرا آزرده است .
سلمان دریای علم است کو ىرکس دنیتواند بو هپنا و ژرفای آن بو سادگی پی بربد.
ابن مسعود روایت کرده است کو از سیاق قرآنی میتوان بسا آیات را دریافت کرد کو شأن
نزول شان برای حضرت پیغمرب  ،فقط در باره سلمان ،ابوذر ،صهب ،عمار و سایر
صحابو ىای آن حضرت می باشد .گفتو میشود کو ماجرای نزول آن آیات این است کو
روزی شخصی بو نام عیینو بن حصنی نزد رسول خدا آمد و دید کو سلمان فارسی نیز
در آن جا در کنار آحنضرت نشستو است .عیینو میگوید کو ای رسول خدا ! ىر زمانی

کو ما بو حضور مشا می رسیم ،این مرد را بریون کن زیرا ما حتمل حضورش را ندارمی ،آن
را از خود دور کن.و ىرگاه ما بریون رفتیم ،او وارد شود .پس از سخنان این مرد ،بو
حضرت رسول خدا وحی قرآنی می رسد کو در آن ارشاد می شود کو ای پیامرب مردان
پاکی چون سلمان را از خود دور نکن.
سلمان فارسی ذنواره با خود زمزمو می دنوده است  " :از شش چیز در شگفتم :سو چیز
آن مرا می خنداند و سو چیز دیگر بو گریو ام وامیدارد .آن سو چیز کو مرا بو گریو می
اندازد :جدایی از دوستان حممد(ص) ،ىراس و وحشت قیامت و ایستادن در پیشگاه
جل است .و اما آن سو چیزی کو مرا بو خنده وامیدارد :یکی کسی است
خدای ّ
عز و ّ
کو در پی دنیا است ،حال آنکو مرگ در پی اوست .دیگری کسی کو در غفلت بو سر
می برد ،حال آنکو از او غافل نیستند؛ یعنی خداوند ناظر اعمال اوست و سومی کسی
کو دىانش بو خنده باز می شود ،در صورتی کو دنی داند آیا خداوند از او خشنود
است یا ناخشنود".
ابو سعید در مورد سلمان فارس می گوید کوَ ":مثَل مؤمن در دنیا َمثَل حال بیماری
است کو پزشک او ذنواره ذنراه او است و از چگونگی درد و درمان او آگاه است.
ىرگاه بیمار خبواىد غذای نامناسبی را خبورد کو بو سالمتی بدنش زیان برساند ،طبیب ،او
را از خوردن آن غذا باز میدارد .طبیب دلسوز و مهربان ،ذنواره مراقب اوست تا زمانی
کو بیماری او هببود یابد .حاالت یک مؤمن نیز چننی است .در دنیا چیز ىای بیشرتی
را می خواىد و خواستو ىای فراوانی دارد ،و لی خداوند خبشنده از روی مهربانی ،او را
از اجنام دادن کار ىا و رسیدن بو خواست ىای خالف مصلحتش باز میدارد تا این گونو
از گزند حوادث در امان دباند و رفتارش مایو رضایت پروردگار باشد و خداوند او را وارد
فردوس برین کند" .

شهال هبشتی  -سلمان فارسی را  ،سلمان پاک خطاب می کند و در موردش می
گوید کو :سلمان فارسی کو نامش پیش از مسلمان شدن روزبو بود ،در روستای اصفهان
در یک خانواده زردشتی دیده جبهان کشو ده است .او از ذنان دوران نوجوانی  ،بو
جست و جوی حقیقت برآمد و تا رسیدن بو آن تالش بسیار دنود و رنج ىای فراوانی را
متحمل شد و در این راه از ىیچ خطری نو ىراسید .او پس از آشنایی با آئنی مسیحیت
و مهاجرت اش بو شام و از آجنا بو جزیره عرب ،گمشده خود را در آن جا دریافت ،و
بو دین اسالم گروید و پیامرب او را سلمان نامید.
سلمان ضمن آموخنت معارف و فراگریی ارزش ىای واالی انسانی از حمضر رسول خدا ،
در عرصو ىای نا ذنگون اجتماعی و سیاسی ،بو عنوان یکی از صحابو ىای خاص
پیامرب بو فعالیت عقالنی پرداخت .او در میدان مبارزه و مذاکره با بی باوران حضور مؤثر
داشت و با طرح و برنامو ىای جالب و مبتکرانو خویش ،رزمندگان عقیده و باور توحید
را یاری رساند .او در جنگ احزاب پیشنهاد حفر خندق را بو پیامرب داد کو مورد تأئید و
موافقت آن حضرت و صحابو کرام قرار گرفت کو در هنایت موجب پریوزی و شادکامی
حق بر باطل شد .ذنچننی سلمان در جنگ طائف ،روش بو کار گریی منجنیق را بو
مبارزان و رزمندگان آن زمان ،ارایو دنود.
برخی ىا او را پارسای پارسی  ،کو در وجود او ارزش ىای متعالی انسانی ،و فکری بو
مشول فضیلت ىای ناذنگونی وجود داشت کو برخی از آهنا دنود و جلوه بیشرتی دارند.
یکی از فضایل سلمان و ویژگی ىای او ،تالش برای کسب علم و آگاىی بود ،تا جایی
کو برخی از روایات ،او را نظری لقمان حکیم دانستو اند.
علی(ع) ،از سلمان بو عنوان دانا بو علوم گذشتگان و آیندگان یاد کرده است .ویژگی
دیگر سلمان ،زىد ،تقوا و پرىیزکاری او بود  .آن بزرگوار ىیچ گاىی اسری جاذبو ىای

فریبنده زندگی نشد و در پارسایی ،الگو و دنونو مسلمانان بود و بو زىدش مثل می زدند
و ىنوز ىم در ستایش ازکسی کو بو اوج تقوا و پارسایی رسیده باشد ،بو عنوان سلمان
عصر یاد می کنند .زىد و وارستگی سلمان ،از ادیان ژرف و سرشار او سرچشمو
میگرفت .در زمان آغاز حکومت مدائن ،مردم بو سبب ذىنیت گذشتو خود از
حاکمانی کو کاخ ىای جملل و لباس ىای فاخر داشتند ،گمان می کردند کو حاکم
جدید با چننی جالل و شکوىی وارد شهر میشود .برای آنان باور کردنی نبود کو پری
مردی با لباس ساده وسوار بر مرکب و بدون خدمتگزار ،بتواند شهر با شکوه چون
مدائن را اداره کند .او مدت ىا در مدائن خانو نداشت و حمل سکونتش ،سایو درختان
و یا دیوار ىا بود.
مدائن یکی از شهر ىای سر سبز و اساطریی ساسانیان در خراسان زمنی بود کو توسط
عرب ىا فتح گردید و اسباب پریشانی و دهلره گی مردمان آن سر زمنی را بیافرید .بر
اساس مشوره خلیفو دوم اسالم با امام علی ،سلمان حاکم آستان مدائن میشود .سلمان
در ایام حکومت داری خویش بیت املال را صرف مردم می کرد و حتی حقوق شخصی
خود را بو نفع جامعو و نیازمندان بو مصرف می رساند .وی در زندگی و حکومت خود
بو قدری ساده زیست بود کو مورد اعرتاض خلیفو قرار گرفت .او در امی حاکمیت خود،
قدرت و حاکمیت را از مسری حق گرایی دور نکرد و از موقعیت امریی خویش برای
دنیای خود ،ىیچذخریه ای نو اندوخت.
سلمان با اهلام از شیوه عملی پیامرب مسجد را مرکز تعلیم ،آموزش ،تربیت  ،ىدایت و
مرکز فعالیت ىای اجتماعی ساختو بود و خود در مسجد برای مردم ،سیاق و متون
ارزمشندی قرآنی را کو انسان ىا را بو توحید ،مجع گرایی ،دانش  .فهم دعوت می دنود ،بو
تفسری و تعبری انسان دوستانو می نشست .در این درس ىا ذنو را دروس عفت،

صداقت ،انسان ساالری و شیوه ىای درست حکومتداری میداد .بر خورد ىا و آفرینش
ىای سلمان او را حمبوب دهلا کرده بود و او بر دل ىای مردمان حکومت مریاند .از ذننی
رو ،در ىنگام بیماری سلمان کو بو وفاتش اجنامید ،مردم بو شدت ناراحت و افسرده
بودند و دستو دستو بو عیادتش می رفتند و از صمیم دل برای هببودی و تندرستی جمدد
او دعا می کردند ،اما او چشم بو دنیا نداشت ،و خیلی ىا سبک بال بسوی معبودش
پر پرنده روحانیت و معنویت را بو پرواز درآورد.
دین اسالم در دنیای عرب من حیث یک نوزاد بو دنیا آمد  ،و لی در عجم و توسط
عجمیان فرآیند تکامل خود را پیمود ،و این دین از آغاز بو دنیا آمدنش شاىد حضور
شخصیت ىای برجستو و وارستو ای در دنیای عجم بود ،کو گام بو گام با بنیان
گزارش بو پیش مریفتند و ىیچ زمانی ودر ىیچ مکانی دچار ضاللت و احنراف نشدند.
یکی از این شخصیت ىا کو نژاد آریایی و خراسانی داشت ،و موجب افتخار سرزمنی و
مرز و بوم خراسان بود و ىست ،سلمان فارس است کو از یاران خاص و حواریون آن
حضرت بو مشار می آید .اسالم آوردن سلمان ،برآمده از انگیزه احساسی و عاطفی یا
مصلحت جویی نبود ،بلکو او پس از اینکو در جست و جوی دین حق ،از وطنش
مهاجرت کرد و رنج ىای زیادی در این راه کشید ،با اسالم آشنا شد و بو علت اقناع
فکری و پذیرش قلبی ،اسالم آورد.
سلمان فارسی یار راستنی پیامرب خدا بود ،کو بعد رحلت آن حضرت سعی دنود تا سنت
و سریت رسول خدا را حفظ و نگهداری کند .دوران آستان داری او در مدائن ،آمیختو
با زىد ،تقوا ،اخالص و عدالت بود .زندگی او سراسر حکمت ،عربت ،تعهد و
مسؤلیت بود کو برای ذنگان جهت فهم دقیق از باور و عقیده بو دنایش پذاشت کو
میتوان بو عنوان الگوی ناب ،مورد استفاده و هبره برداری جوامع امروز بشری قرار داد.

یکی از جریان ىایی کو سلمان در آن حضور موثر داشت ،جریان پیمان اخوت بود کو
بو دستور پیامرب میان مهاجران و انصار برقرار شد .و در ذننی زمان بود کو سلمان با
ابوذر غفاری پیمان برادری بست .سلمان حدود بیست سال آستاندار مدائن بود و قبل
از آن ،مدتی ىم حذیفو ابن دیان  ،حاکم مدائن بود و در زمانی کو آستاندار مدائن
نبود ،چندی با سکونت در آن شهر ،بو تبلیغ و ترویج اسالمی پرداخت کو در آن مقام
انسان بسوی تعالی و معراج عقالنی مریفت و در سری و سلوک قرار داشت.سلمان و
حذیفو ىرو بو مشابو دو شخصیت برازنده با اندیشو ىای انسانی و اسالمی ،از مجلو
پریوان و وافیان امام علی (ع) ،بودند و روش علی گونو آهنا ،در گرایش مردمان حمیط
پریامون شان ،بو ویژه خراسان زمنی بو تشیع انقالبی سبب گردید ،نقش مهمی داشت.
سلمان در یک دىو از عمر خویش کو ىم زمان وذنراه بود با معاشرت و انس با پیامرب
و جهان بینی او در راستای خدمت بو انسان مستضعف و خدا شناس بود ،می کوشید
تا در باره قرآن بو گونو عقالنی اش با تعبری و تفسری انسان ساالرانو و معرفت شناسانو
بیاموزد و بو اندیشو ىای ژرف بنشیند و تا آجنا کو ممکن بود ،از رسول مقبول بپرسد و
از اندیشو ىای او هبره مند شود ،در صورتی کو برخی ىا بر این باور ىستند کو این
سلمان فارسی بوده است اکثر استقامت ىای کاری و فکری آحنضرت را سر و سامان
خبشیده است  ،کو ین موضوع در اظهار عقیده و باور رسول خدا نیز در مورد سلمان
فارسی ،بو گونو خیلی ىا زیبا و با اطمینان ویژه بازتاب گردیده است .سلمان فارس بو
علت دانش گسرتده اش در شناخت ادیان بزرگ اهلی ،بو ویژه آئنی یهودیت و مسیحیت،
این امکان را داشت کو هبرت و دقیق تر در مفاىیم آیات بی اندیشد.
روزبو را کو سلمان پاک نیز می نامند ،در کشاکش درونش ذنواره بو دنبال تکیو گاىی
امن و ادین از هتاجم فکری ،فرىنگی ،اجتماعی و تباری  ،می بود .او با آئنی ىای نا

ذنگون آشنا می شود ،آهنا را بو پژوىش ژرفرت میگرید ،و در راستای شناخت آهنا از
درایت عقالنی ،تعبری و تفسری مجع گرایانو و بینشمندانو ،اش استفاده می دناید و در
پویایی آهنا قرار می گرید ،اما گویا جز بر حریت و گم گشتگی اش ،نو افزود .ذنواره در
جستجوی نوری بود کو در ىستی و انسان پرستی اش ،در تشعشع بود ،ىر اندازه ای کو
بو آن نزدیک تر می شد ،بو حقیقت و اطمینان راىی کو می رفت ،بیشرت ادیان می آورد
و اطمینانش قوی تر می شد .او در پی حقیقت ،و بو ویژه در پی حقیقت دین حق
بود ،دینی کو باید باعث ادای احرتام اکرام بو ذنزیستی ،مجع گرایی ،انسان منشی ،و
توحید پرستی و کثرت گرایی دناید .او در ذنو کار کرد ىایش وحدت را در کثرت و عدم
حضور کثرت را در نبود ،وحدت در جستجو بود .او بسوی آخرین فرستاده خدا ،کو من
حیث خنستنی امام عامل بشریت و آخرین پیام رسان خدا بروری زمنی بود ،معرفت حاصل
دنود ،و در رشد اعتالی عقالنی انساهنا و معراج معنوی سعی و تالش بیدریغ ورزید .دین
اسالم کو از مطهرات است ،او را بسان آب زالل ،صفا و شفا ،برای تداوی معنوی
انسان ىا ،تبدیل دنود .سلمان پاک ،از آن ىنگام ای کو بنده خدای مجعگرا ،کثرت
پسند ،و انسان ساالر شد ،دیگر در بند کسی قرار نداشت ،و دنیخواست قرار داشتو
باشد ،و او دیگر آزاد و رىا بو دریای ایقان و اطمینان ،بو غواصی آغاز دنود ،و در
ساحل آرام اخالقی و عقیدتی اش ،پیامرب گونو و علی وار زندگی بسر برد.
چون علی در عالم مردانگی

خرد شو تا شاه مردانت کنند

ىمچو سلمان در مسلمانی بکوش

ای مسلمان تا کو سلمانت کنند

در میان پریوان رسول خدا بعد از علی ،سلمان فارس برترین  ،هبرتین ،و ىم دانشمند
ترین ،شایستو ترین و پرىیزگار ترین ،شخصیت معنوی و عرفانی و اخالقی بود ،کو
نظریش را در دنیای عقیده و اخالق اجتماعی و فردی ،تا ىنوز کمرت سراغ دنوده امی.
سلمان فارسی از مفاخر بزرگ ملی و دینی کشور ایران مشرده میشود .او الگوی یک
انسان و مسلمان کمال جو ،وارستو و خود ساختو بود ،و برای ذنیش در میان دیگران
باقی خواىد ماند .اخالص و پارسایی سلمان فارسی تا جایی است کو مورد ستایش
پیامرب و امامان اطهار  ،قرار گرفتو است.
سلمان بو برکت جوىر وجودی حممد(ص) ،حممدی شد و نشان و افتخار" اىل"
بیت را گرفت .سلمان فارسی ،دنونو اعجاز انگیز تکامل معنوی انسان آزاد و حقیقت
جو است .سلمان نو تنها اینکو برنامو ىای انسان ساالرانو حممد را در راستای حتقق
سوق میداد ،بل خود نیز در طراحی و دیزاین آهنا ،نقش برازنده میگرفت.
سلمان در ادیان داری خود ،حمکم ،استوار ،بود و ذنواره علم ،دانش ،معرفت ،عرفان و
معارف بشری را بر مبنای معارف آفاقی و الىوتی ،بو بررسی وحتقق می پرداخت .رفتار
سلمان چنان متواضعانو ،و زندگی اش جنان ساده بود کو غریبو ىا ىر گز در دنی یافتند
کو در حقیقت حاکم و ناظم شهر است .روزی سلمان در راه مریفت ،مردی را دید کو
از شام می آید و بار خرما و اجنری بدوش دارد .مرد شامی کو از بدوش کشیدن بار
سنگنی ،خستو شده بود ،با دیدن سلمان کو در سیمای ظاىری اش ساده و فقریانو
جلوه میکرد ،بو خیال اینکو او بار بر است ،صدایش کرد  ،تا در رساندن بار بو مقصد،
بو او کمک کند و اجرتی بگرید .سلمان بار را بدوش گرفت و ذنراه مرد وابستو بو قوم و
مردم شام بو راه افتاد .مردم در برخورد خود با سلمان سالم و ادای احرتام می دنودند و
ذنواره از او بو نام امری یاد می دنودند ،و عده ای ىم بسر عت بعد از ادای سالم از

حضور وی غایب می شدند ،و برخی ىا ىم نزدیک تر می شدند تا بار را از دوش وی
بردارند .مرد غریب شامی کو تازه فهمید بو دکو این عابر و رىگذر ،امری مدائن ،سلمان
فارسی است ،با وحشت و خجالت عذر خواىی فراوان برای برای گرفنت بار از امری،
پیش آمد ،و لی سلمان قبول نکرد و گفت  ":باید بار را تا مقصد برسامن !" .....
آنگاه فرمود  " :در این محل بار سو ویژگی وجود دارد و بو ذننی سبب من این بار را
برایت محل کردم .خنست اینکو کرب را از من دور کند دوم اینکو یکی از مسلمانان را در
مورد حاجتی کو داشتو یاری کرده ام و سوم اینکو اگر من این بار را برایت دنی آوردم،
ممکن بود،دیگری کو از من ضعیفرت است ،ناگزیر شود این بار را محل کند".
سلمان نامو ای دریافت می کند  ،کو در آن زمان در مدائن قرار داشت ،و این نامو از
ابودردا دریافت کرد کو از طرف حضرت عمر مسؤلیت قضاوت شام را بر عهده داشت.
ابودردا در نامو خویش نوشتو بود :سالم بر تو ،بعد از آنکو از ذندیگر جدا شده امی،
خداوند ثروت و فرزندانی را بو من خبشیده است و در سرزمنی مقدس شام و بیت
املقدس ،سک.نت کرده ام .سلمان در پاسخ او چننی نوشت " :سالم بر تو ،برای من
نوشتو ای کو خداوند ثروت و فرزند بو تو خبشیده است ،ولی باید بدانی کو سعادت در
افزایش ثروت و فرزند نیست ،بلکو سعادت در افزایش بردباری است.ذنچننی آنگاه کو
علم تو برایت سودمند باشد.
نوشتو ای کو در آن سرزمنی مقدس( بیت املقدس و اطراف آن) ،زندگی میکنی ،و لی
این را بدان کو سرزمنی برای کسی جانشنی عمل دنی شود .کار ىای نیک اجنام بده،
آنگونو کو گویی عمل خود را می بینی .خودت را آماده مرگ کن ،گویا کو در حال مرگ
ىستی و باید از این دنیا بروی ".سلمان در نامو دیگری برای ابودردا جننی نگاشت" :

زمنی کسی را مقدس دنی کند ،بلکو رفتار انسان است کو بو او قداست می خبشد( ".
مهاجر حقیقت ،ص)421 .
باید گفت کو در ایران تصورات گوناگونی در مورد سلمان فارسی وجود دارد ،کو برخی
ىا ،او را خادم دین ،فرىنگ و ادبیات اسالمی میدانند ،و برخی ىا جفاکار در راستای
از میان برداشنت فرىنگ ایرانیان و تسلیمی آن بو اعراب بعد از استیالی آهنا بر سرزمنی
خراسان و آریانا .و این خود حبثی است خیلی ىا طوالنی کو برای آینده ىا ،و سایرین
خواىیم گذاشت.
ىر کی را راه و روی سلمانی است آخرین منزلش مسلمانی است
ِ
ِ
پایتخت
سلمان فارسی در شهرکی بو نام سلمان پاک ،در جنوب شه ِر بغداد،
مقربه ِی
ِعراق بو ساختار گرفتو شده است.
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